
                                                                  
 
                       
 
 

 

POLITICA DE COPII   

FACILITĂŢI RESORT  

 

  FACILITĂŢI COPII ŞI ADULŢI: 

 

• Condiţii copii: 

• 1 copil între 0 - 5.99 ani (în cameră cu 1-2 adulţi): 100% gratuitate la cazare şi 100% 

gratuitate la mese (pătuţ/baby–cot gratuit, în limita disponibilităţii; fără pat suplimentar);  

• 1 copil între 6 - 11.99 ani (în cameră cu 1-2 adulţi): 100 % gratuitate la cazare (fără pat 

suplimentar) şi  50% gratuitate la mese;  

• Al 2-lea copil între 0 - 5.99 ani (în cameră cu 2 adulţi): 100 % gratuitate la cazare (fără pat 

suplimentar) şi 50% gratuitate la mese (pătuţ/baby–cot gratuit, în limita disponibilităţii); 

• Al 2-lea copil între 6 - 11.99 ani (în apartament cu 2 adulţi): Pat suplimentar (12 

euro/noapte) şi 50 % gratuitate la mese;  

• 1-2 copii intre 0 -5.99 ani ( în cameră/apartament cu 1 adult): tarif camera dubla in regim 

de “single” şi fiecare copil are 100% gratuitate la cazare şi 100% gratuitate la mese pentru 

un copil, al doilea va plăti - 50 % gratuitate la mese (pătuţ/baby–cot gratuit, în limita 

disponibilităţii); 

• 1-2 copii intre 6 -11.99 ani ( în cameră/apartament cu 1 adult): tarif camera dublă in regim 

de “single” şi fiecare copil are 100% gratuitate la cazare ( fără pat suplimentar) şi 50 % 

gratuitate la mese . 

 

• Condiţii adulţi: 

• Al treilea adult şi copil peste 12 ani în cameră dublă/apartament 1 dormitor: pat 

suplimentar (12 €/noapte) şi contravaloarea meselor; 

• Al cincilea adult şi copil peste 12 ani doar in apartamentul cu 2 dormitoare: pat 

suplimentar (12 €/noapte)  şi contravaloarea meselor. 
 

MESE : 

 

Micul dejun: 12 euro/persoană/zi, inclus în tariful de cazare;  

Pranz: 16 euro/persoană/zi*  

Cina: 18 euro/persoană/zi;   

 

Cina servită în regim “demipensiune” include doar apa plată, restul băuturilor se vor comanda “a la carte”; 

Cina poate fi servită in sistem ”serviciu la farfurie” sau bufet (pentru minimum 30 de persoane) ; 

Alocaţia pentru prânz* va putea fi folosită tip fişă cont.  

Meniurile speciale (Halal, Kosher) sunt la cerere şi confirmate în prealabil de Prestator ; 

Regimul de masă achiziţionat şi plătit nu se poate schimba in timpul sejurului. 
 

PAT SUPLIMENTAR :  

 

• Pentru copii (0- 11.99 ani) :  12 euro/noapte (fără mese incluse) ; 

• Pentru adulţi (peste 12 ani) :  12 euro/noapte (fără mese incluse). 



                                                                  
 
                       
 
 

 

 

CAPACITATE MAXIMĂ DE ACOMODARE PE TIP DE CAMERĂ: 

 

Camera dublă: 2 adulţi + 1 copil (0 - 11.99 ani) sau 3 adulţi; 

Apartament 1 dormitor: 2 adulţi + 2 copii (0 - 11.99 ani) sau 3 adulţi +1 copil (0 - 11.99 ani); 

Apartament 2 dormitoare: 4 adulţi + 2 copii (0 - 11.99 ani) sau 5 adulţi. 

Camera triplă : 3 adulţi . 

 

 

 

Camera dublă este matrimonială sau twin; are grup sanitar şi terasă/balcon( in funcţie de nivel). 

Apartamentul cu 1 dormitor este format dintr-o camera dublă la etaj şi un living la parter, legătura 

facându-se printr-o scară interioară.  

Apartamentul cu 2 dormitoare este format din două camere duble la etaj si un living comun la 

parter, legătura făcându-se printr-o scară interioară.  Tariful este pentru 4 persoane şi regimul de 

masă specific.                                                                                                                                                                                                             

Livingul din apartamente este  dotat cu fotolii. Acestea NU sunt extensibile, dar spaţiul permite 

instalarea unui pat suplimentar ( la cerere, in funcţie de disponibilitate).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Camera tripla este situată la mansardă si formată dintr-o cameră cu un pat matrimonial si un pat 

single. Camerele triple au suprafeţe cuprinse intre 38 - 50 m2, şi au o terasă la intrarea in cameră. 

Acestea nu au balcon. 


